
1. CALENDARUL ACȚIUNILOR - Pentru atribuirea conducerii și realizării

proiectului „Acces la literatura ştiinţifică şi publicarea în regim de acces deschis”
Nr. ctr. ACTIVITATE TERMEN 

1. Declanșarea procedurii de licitație restrânsă prin elaborarea și difuzarea 

unui anunț public privind intenția de a lansa competiția, în conformitate 

cu art. 21 din HG 1265/2004, cu modificările și completările ulterioare. 
În termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului, potențialii 

contractori trebuie să transmită expresia de interes (EoI) și declarația privind 

eligibilitatea participării la proiecte de cercetare-dezvoltare. 

08.03.2023 

2. Primirea expresiilor de interes (EoI) și a declarațiilor de eligibilitate 

transmise de potențiali contractori interesați să participe la competiție.* 

09.03-23.03.2023, 

ora 12:00 

3. Verificarea eligibilității (condiții generale de eligibilitate) potențialilor 

contractori și publicarea rezultatelor. 

24-28.03.2023 

4. Depunerea eventualelor contestații privind etapa de verificare a 

eligibilității experesiilor de interes (EoI). 

28-31.03, ora 12:00 

5. Soluționarea eventualelor contestații și publicarea rezultatelor finale în 

urma etapei de verificare a eligibilitățiiexpresiilor de interes (EoI). 

03-05.04.2023 

6. Transmiterea Termenilor de referință specifici și a invitațiilor de 

participare cu oferte la competiție, către potențialiții contractori selectați. 

06.04.2023 

7. Depunerea și înregistrarea la autoritatea contractantă a ofertelor de către 

potențialii contractori selectați în etapa anterioară. 

07.04-18.04.2023,ora 12:00 

8. Verificarea eligibilității (condiții specifice de eligibilitate) și publicarea 

rezultatelor preliminare privind eligibilitatea ofertelor de proiecte. 

19-20.04.2023 

9. Evaluarea ofertelor eligibile (evaluare individuală, evaluare în panel, 

transmiterea observațiilor directorului de proiect). 

21-27.04.2023 

10. Publicarea rezultatelor (câștigător/necâștigător). 28.04.2023 

11. Depunerea eventualelor contestații privind procesul de evaluare.** 03-04.05.2023 

12. Soluționarea eventualelor contestații și publicarea rezultatelor finale. 08-10.05.2023 

13. Comunicarea participanților la competiție a rezultatului evaluării 

ofertelor și transmiterea invitației câștigătorului desemnat în vederea 

etapei de negociere a contractului de finanțare. 

11.05.2023 

14. Negocierea contractului de finanțare cu câștigătorul competiției. 16-17.05.2023 

15. Încheierea şi semnarea contractului de finanțare cu câștigătorul 

competiției. 

18-25.05.2023 

Derularea execuției complete a serviciilor prevăzute în contractul de finanțare. maximum până la data de 

09.12.2026 

* În cazul în care numărul expresiilor de interes exprimate este suficient pentru derularea procedurii

corespunzătoare se va aplica prevederea de la art.26, alin.(1)din HG 1265/2004, cu modificările și 

completările ulterioare, iar în cazul în care numărul expresiilor de interes nu este suficient pentru derularea 

procedurii, așa cum se precizează la art. 7 lit a) din HG 1265/2004, cu modificările și completările ulterioare, 

Autoritatea contractantă repetă o singură data procedura, în termen de 10 zile calendaristice în conformitate 

cu prevederile art. 27 din HG 1265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, 

finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a 

acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, cu decalarea corespunzătoare a 

termenelor etapelor următoare. Ulterior sunt aplicabile prevederile art. 28 din HG 1265/2004, cu modificările 

și completările ulterioare. 

** Se vor putea depune contestații de către potențialii contractori numai pentru vicii de procedură 




